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КОМСОМОЛ — 
ПРОФТЕХОСВІТІ
У комсомолі Лапо доброю традицією — питання 

діяльності комсомольських організацій профтехучи
лищ постійно тримати на прицілі міських і районних 
комітетів. Бо саме від роботи первинних залежить 
те, хто прийде завтра до заводського цеху, в трак
торну бригаду, на ферму. Підбиті недавно підсумки 
першого етапу огляду «Профтехучилищам — ком
сомольську турботу!» ще раз переконливо засвідчи
ли останнє.

Разом з педколєктивами комітети комсомолу об
ласті виховують в учнів прагнення до знань, до ово
лодіння секретами професійної майстерності. Широ
кого розмаху набрав рух «Якість знань — сьогодні, 
висока ефективність праці — завтра».

Хороших результатів за час огляду добилася ком
сомольська організація міста Олександрії. Тут за 
кожною навчальнею групою професійно-технічних 
училищ закріпили комсомольсько-молодіжний ко
лектив базових підприємств. Вони укладають між 
собою договори про співробітництво, регулярно 
підбивають підсумки змагання. Наприклад, шефи 
ПТУ №№ 1, 3, 5, 7 заводи підйомно-транспортно
го устаткування та електромеханічний, трест «Олек- 
сандріяважбуд». Справжньою школою трудового ви
ховання майбутніх молодих робітників стали КМК 
Русанова, Головатєнка, Потмаиіді. До речі, комсо- 
мсльсько-мслодізиний колектив малярів третього бу
дівельного управління, очолюваний Русаковим, 
складається тільки з випускників підшефного ПТУ 
№ 7.

Комітети комсомолу підприємств і училищ налаго
дили навчання комсомольського активу, щокварта
лу проводять спільні Ленінські уроки, диспути, вечо
ри, спортивні змагання. Особливо велика роль такої 
роботи у прийнятті особистих комплексних планів. 
Тут і учні, і робітники беруть підвищені соціалістич
ні зобов’язання, а потім змагаються за виконання 
кожного пункту плану.

Традиційним стало в місті проведення «Днів відчи
нених дверей». У ПТУ № 1, скажімо, о ці дні стар
шокласники міських і сільських шкіл знайомляться 
з історією училища, навчально-виробничим проце
сом, відвідують базове підприємство. Велике проф
орієнтаційне навантаження мають конкурси профе
сійної майстерності — токарів, електрозварників, 
малярів, продавців.

Словом, престиж професійно-технічних у місті ви
сокий. Минулого року за путівками міськкому ком
сомолу в ПТУ прийшло 314 хлопців і дівчат, ЗО Із 
ких у складі ударного республіканського загону — 
в гірниче ТУ № 3.

У цілому ж за путівками і рекомендаціями комсо
молу до профтехучилищ області направлено торік 
2600 чоловік. Понад тисячу учнів стали комсомоль
цями.

Але не все ще гаразд за цими цифрами, і не 
скрізь добре пройшов перший етап. В Ульяновській 
і Маловисківській районних комсомольських органі
заціях навіть не підбили підсумків огляду. Лишаєть
ся досить великою кількість правопорушень, наприк
лад, в (нільському СПТУ № 4. Адже тут малий ком
сомольський прошарок. Тому й низька ефективність 
заходів, які проводить там Устинівський райком ком
сомолу.

Ще недостатня спільна робота комітетів комсо
молу, органів профтехосвіти і народної освіти об
ласті з питань профорієнтації і комплектування 
ПТУ, слабо контролюється проходження виробничої 
практики учнями, закріплення їх на виробництві піс
ля закінчення навчання.

Почався другий етап огляду «Профтехучилищам 
— комсомольську турботу!» Він мас стати новим 
кроком уперед в організаційно-політичному зміц
ненні комсомольських організацій профтехучилищ, 
підвищенні їх ролі в удосконаленні навчально-вихов
ного процесу.

Найважливішою ділянкою шефства комсомолу об
ласті над навчальними закладами профтехосвіти 
’роба вважати активну участь комсомольських орга
нізацій у комплектуванні ПТУ і СПТУ, пропаганді ро
бітничих професій і системи профтехосвіти, поси
лення контролю і конкретної практичної ДОПОМОГИ 
інженерно-педагогічним колективам та комсомоль
ським організаціям.
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НА ПОКЛИК 
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ДЕНЬ 
ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ

700 тонн бурого вугіл
ля видасть на-гора в день 
Всесоюзного комуністич
ного суботппка комсо
мольсько-молодіжна брига
да шахти «Новомиргород- 
ська». яку очолює В. Лух- 
тін. Цс майже вдвоє біль
ше денної норми.

Активну участь у «чер
воній суботі» візьмуть та
кож 72 молодих виробнич
ники автотранспортного 
підприємства 10040. Біль
шість із них працюватиме 
на своїх робочих місцях. 
Ударно трудитимуться два 
комсомольсько - молодіж
них екіпажі, до складу 
яких входять В. Скоч- 
ко, В. Медведснко, Л. Пра-

внлепко, П. Безпалий і 
В. Корчовий. Усього 19 
квітня молоді шофери пе
ревезуть ПІВТИСЯЧІ тонн 
вантажів. Молодіжна ре
монтна бригада В. Висо
чина полагодить дві авто
машини і три автобуси. 
14 юнаків і дівчат приби
ратимуть територію авто
парку, зберуть тонну ме
талолому.

На впорядкуванні своїх 
сіл працюватиме молодь 
усіх колгоспів. Уже визна
чено місця роботи, кожно
му доведено завдання. 
’Гак, назавжди в пам’яті 
комсомольців колгоспу 
імені Шевченка зостанеть
ся день комуністичної пра
ці нинішнього року — во
ни закладуть комсомоль
ський сквер поблизу сіль
ського Будинку культури.

Т. ДМИТРЕНКО, 
другий секретар Но- 
Еомиргородс ь к о г о 
райкому комсомолу.

Всесоюзна Ленінська повірка ~ І

Високими трудовими поназнинами зустрічає 11С-у річницю з дня народ
ження В. І. Леніна комсомольсько-молодіжна бригада радіомонтажниню теле- 
студійкої апаратури з Кіровоградського заводу радіовиробів, яку очолює Світ
лана Яценно. Нині молоді виробничники працюють у рахунок серпня 7981-го. 
Колектив нагоооджено Почесною Ленінсьною грамотою.

На знімку (зліва направо): члени КМК Любов БАЛАКАЙ, Ліна БУНДЮК. Люд
мила МОТЬРНА, Галина ДОВГОПОЛА, Ірина КАПРАН і в,т™^ ^єпЕЖИНА

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

У комсомольських організаціях області триває гро
мадсько-політична атестація учасників третього, за
ключного етапу Ленінського заліку «Рішення ХХУ 
з’їзду КПРС — у життя», присвяченого 110-й річни
ці з дня народження В. І. Леніна.

Звітуючи, обіцяємо
Недавно комсомольці 

Світловодської міської 
друкарні провели Ленінсь
кий залік. Вони зустрілися 
з ветеранами своєї органі
зації.

Про виробничі успіхи 
комсомольців друкарні 
говорила інженер підпри
ємства комсомолка
Т. Джулинська. Вона від
значила, що всі молоді 
робітниці — активні учас
ниці соціалістичного зма
гання, працею здобули 
шану та авторитет у ко
лективі. Тетяна Барабаш 

а працює е друкарні палі- 
I турницею. Встигла оволо- 
I діти й суміжними спеці- 
I альностями. За трудові ус- 
| піхи ■ минулому році її 
І нагородили значком
І «Ударник-79». Лідія Стука-

ло прийшла в друкарню 
після поліграфічного учи
лища, працює на рядко
відливній машині. Року не 
минуло, а вена вже 
добре справляється з 
роботою, перемогла г 
соціалістичному змаганні 

* серед молоді, виборола 
право бути сфотографова
ною біля Червоного пра
пора ЦК КПРС у місті 
Ульяновську.

Відзначили на зборах і 
сумлінну роботу друкарок 
редакції Лідії Торби і Пав- 
лини Валюк.

— Велика увага на нз- 
шому підприємстві приді
ляється трудовій дисцип
ліні, на важливості якої на
голошував Володимир Іл
ліч, — сказала В. Шмугсв- 
ська. — Зараз ми прослу-

Сесія Верховної Ради 
Української РСР

25—26 березня в Сесійному залі Верховної Ради 
УРСР відбулась перша сесія Верховної Ради Українсь
кої РСР десятого скликання.

На пропозицію члена Політбюро, секретаря ЦК Ком
партії України депутата О. А. Титаревиа Головою Вер
ховної Ради Української РСР обирається депутат від 
Центрально-Міського виборчого округу Дніпропетро» 
ської області К. М. Ситник.

Заступниками Голови Верховної Ради Української 
РСР обрані: Т. А. Гаврилова — депутат від Тальнівсь- 
кого виборчого округу Черкаської області, М. В. Мітен
ко — депутат від Шнролінського виборчого округу Хар
ківської області. Л. І. Палажчеико — депутат від Горо- 
хівського виборчого округу Волинської області, В. Л- 
Філоненко — депутат від Ноьгород-Сіверського виборчо
го округу Чернігівської області.

Затверджується такий порядок денний сесії:
1. Обрання Мандатної комісії Верховної Ради Укра

їнської РСР.
2. Утворення і обрання постійних комісій Верховної 

Ради Української РСР.
3. Обрання Президії Верховної Ради Української 

РСР.
4. Про проекті) регламенту Всрховпої Ради Українсь

кої РСР і положення про постійні комісії Верховної Ра
ди Української РСР.

5. Про став і заходи по дальшому поліпшенню будів
ництва житла і об’єктів комунально-побутового і соці
ально-культурного призначення в республіці.

6. Утворення Уряду УРСР — Радп Міністрів Україн
ської РСР.

7. Утворення Комітету народного контролю УРСР.
8. Обрання Верховного суду Української РСР.
9. Про затвердження Указів Президії Верховної Ра

ди Української РСР.
Верховна Рада обирає Мандатну комісію Верховної 

Ради УРСР.
Верховна Рада заслухала .доповідь голови Мандатної 

комісії депутата Г. К. Крючкова про результати перевір
ки повноважень депутатів Верховної Ради УРСР деся
того скликання і прийняла постанову про визнання пов
новажень 650 депутатів Верховної Ради Української 
РСР, обраних 24 лютого І 980 року по всіх виборчих ок
ругах.

(Закінчення на 2-й «тор.)

хаємо його виступ «Про 
трудову дисципліну».

І полинув голос Ілліча. 
Про героїку тих незабут
ніх років говорила вете
ран комсомолу, комсо
молка 20-х років Є. М. Ко- 
коріна;

— Дорогою ціною да
лося нам щастя вільно 
жити і працювати. Тож бе
режіть його, примножуй
те, зміцнюйте. Будьте гід
ними продовжувачами по
передніх героїчних поко
лінь.

Г. М. Псздняк розповів 
про молодь, яка у Велику 
Вітчизняну з квитком біля 
серця,'з почуттям пекучої 
ненависті до ворога йшлз 
в бій, віддавала життя за 
Батьківщину. Він показав 
свій комсомольський кви
ток, який одержав на 
фронті І береже нині як 
найдорожчу реліквію.

Комсомольці — учасни
ки зустрічі дали урочисіу 
клятву бути невтомними 
будівниками комунізму, 
стати кваліфікованими ро
бітниками, постійно оволо
дівати знаннями, брати ак
тивну участь у громадсь
кому житті.

Я ПАТЕРИЛО.

МЗВ’ІЗІШ
Ш ЗІМЧ!
24 березня в Кіровограді 

почала роботу XX республі
канська олімпіада юних ма
тематиків, присвячена 110-й 
&ЇЧНИЦІ з дня народження 

. І. Леніна.
Світ цифр, складних фор

мул і теорем. Як розібрати
ся в ньому? Як знайти опти
мальний варіант розв'язан
ня задачі чи доведення тео
реми? На ці запитання дає 
відповідь наука всіх наук — 
математика. Вона, за крила
тим висловом видатного ро
сійського вченого М. В. Ло- 
моносова, «у порядок розум 
приводнть>.

Двісті кращих юних мате
матиків республіки зібрали
ся в нашому обласному 
центр), щоб спробувати свої 
сили.

В урочистому відкритті 
олімпіади, що відбулося в 
Палаці культури імені Ком
панійця,' взяли участь і ви
ступили па ньому заступник 
голови Кіровоградського 
облвиконкому € М. Чабанен
ко. секретар Кіровоградсь
кого -обкому комсомолу 
Л. Дротянко, викладач Київ
ського політехнічного ІНСТИ-! 
туту. призер перших рес
публіканських, всесоюзних 
1 міжнародних олімпіад, кан
дидат фізнко-математнчних 
наук О. К. Толпиго, прорек
тор Кіровоградського Інсти
туту сільськогосподарського 
машинобудування кандидат 
технічних наук О. В. Коид- 
ратець. заслужений учи
тель УРСР. Герой Соціаліс
тичної Праці І. Г. Ткаченко, 
завідуючий кафедрою Кіро
воградського вищого льот
ного училища цивільної аві
ації доктор технічних наук 
М. С. Рудевко, учасник по
передні ої республіканської 
математичної олімпіади, 
учень Гайверонської СШ 
№ 5 Павло Григорчук.

Сім днів триватиме олім
піада. В її програмі — не 
тільки серйозні заняття в 
учбових класах, а й зустрів 
чі з двічі Героєм Соціаліс
тичної Праці, бригадиром 
траіггорпоі бригади колгос
пу імені XX з’їзду КПРС Нон 
воукраїнського району О. В.- 
Гіталовнм. Героями Радян
ського Союзу В. О. Верхо-’ 
ланцевим. А. Ф. Худяковою* 
екскурсії на заводи друкар-; 
ських машин, радіовиробів. 
дозуючих автоматів; крім 
того, спортивні змагання, 
ігри, атракціони, перегляд 
телепередач. кінофільмів, 
читання художньої літера
тури. І. звичайно ж. знову 
математика...

Що ж, розв'язаних вам 
задач, друзі!

Т. СТОРОЖУЙ,



ЗА ПАРТАМИ — ВИРОБНИЧНИКИ

27 березня 1&8.О рожу

їнської РСР
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

депутат

депутат

Верховна Рада приймає постанови про утворення 
і обрання постійних комісій. Утворено і обрано такі пос
тійні комісії Верховної Ради Української РСР;

Комісію законодавчих передбачень. Голова — депу
тат А. С. Чумак.

Комісію в закордонних справах. Голова
0. С. Капго.

Планово-бюджетну комісію. Голова — депутат В. К. 
Метлясв. , 4 -

Комісію по важкій промисловості. Голова — депутат
А. П. Ночовкін.

Комісію по легкій, харчовій і місцевій промисловості. 
Голова — депутат В. М. Нікулііцев.

Комісію по транспорту і зв’язку. Голова
10. О. Бондар.

Комісію по будівництву і промисловості будівельних 
матеріалів. Голові —' депутат 1. 0. Лях.

Комісію по сільському господарству. Голова — депу-=
тат Д. Я. Козеняшсв.

Комісію по торгівлі. Голова — депутат В. С. Хизунен- 
ко.

Комісію по житлово-комунальному господарству і по
бутовому обслуговуванню. Голова — депутат В. II. Ми
ронов. <

Комісію по охороні здоров’я і соціальному забезпечен
ню. Голова — депутат В. П. Ленчинськнй.

Комісію по освіті і науці. Голова — депутат В. І. Мос- 
саковський.

Комісію по культурі. Голова
Комісію у 

материнства 
лоб.

Комісію в
Ярошовець.

Комісію по охороні природи і раціональному викорис
танню природних ресурсів. Голова — В. П. Лпсицин.

Потім Верховна Рада розглянула питання про обран
ня Президії Верховної Ради Української РСР.

За дорученням Центрального Комитету Комуністичної 
партії України член Політбюро ЦК К.ПРС, Перший 
секретар ЦК Компартії України депутат В. В. Щербиць- 
кнйг вносить пропозицію, підтриману партійною групою і 
Радою Старійшин, знову обрати на пост Голови Прези
дії Верховної Ради Української РСР депутата О. Ф. 
Ватченка.

Верховна Рада одноголосно обирає Головою Президії 
Верховної Ради Української РСР депутата 0. Ф. Ват
ченка. -

За дорученням ЦК Компартії України Голова Прези
дії Верховної Ради УРСР депутат О. Ф. Ватченко вно
сить пропозицію про персональний склад Президії Вер- 
ховпої Ради УРСР.

Верховна Рада одноголосно обирає Президію Верхов
ної Ради Української РСР.

З доповіддю «Про проекти регламенту Верховної Ра
дії Української РСР і положення про постійні комісії 
Верховної Ради Української РСР» виступила заступник 
голови Президії Верховної Ради Української РСР де
нут-.іг В. С. Шевченко.

В обговоренні доповіді .взяли участь депутати II. І. 
Москальков (Токманькпй 'виборчий округ, Запорізька об- 
. аегн), 10. М. Мелимука (Воріцівськнії виборчий округ, 
Тер: нільська область), В. В. Шатілова (Червоноарміи- 
сі-.кий виборчий округ, Г.І.’КіІЇВ).

Одноголосно приймаються регламент Верховної Раді: 
Української РСР і Закон про заїверджеїшя положення 
про постійні комісії Верховної Ради Української РСР.

Головуючий на засіданні оголошує заяву Голови Ра
ди Міністрів УРСР депутата 0. ГІ. Ляшка про складен
ня урядом Української РСР своїх повноважень перед 
Верховною Радою УРСР.

Член По.іітбюро ЦК КПРС, Першин секретар ЦК 
Компартії України депутат В. В. Щербицьщій від імені 
ЦК Компартії України вносить підтриману партійною 
групою і Радою Старійшин пропозицію схвалити діяль
ність Ради Міністрів УРСР і знову призначити депутата 
О. П. Ляшка Головою Ради Міністрів УРСР і доручити 
йому подати на розгляд Всрхоопої Раді; УРСР’ склад 
Уряду Української РСР.

Верховна Рада приймає відповідну постанову.
Доповідь «Про стан і заходи по дальшому поліпшен

ню будівництва житла і об’єктів комунально-побутового 
і соціально-культурі его призначення в республіці» зро
бив заступник голови Ради міністрів УРСР депутат 
П. €. Єснпенко.

Верховна Рада УРСР’ переходить до утворення Уряду 
Української РСР — Ради Міністрів Української РСР. 
Голова Ради Міністрів УРСР депутат О. II. Ляшко по
дав на розгляд і затвердження Верховної Ради УРСР 
£клад уряду і країпської РСР, схвалений Центральним 
Іуомітстом Компартії України і підтриманий партійною 
групою і Радою Стг.рійінші Верховної Ради Української

Склад Уряду УРСР — Ради Міністрів . Української 
РСР затверджено одноголосно.

. Від імені новоутвореного Уряду республіки виступив 
Голова Ради Міністрів Української РСР депутат О. П. 
Ляшко.

Потім Верховна Рада Української РСР па пропозицію 
члена Політбюро, секретаря ЦК Компартії України де
путата М. ЛІ. Борпсенка прийняла постанову про утво
рення Комітету народного контролю УРСР.

Депутати одноголосно обрали Верховний Суд УРСР, 
СКЛ9Д якого запропонував член Політбюро ЦК Компар- 
'-*1 "'країни, І олова Президії Верховної Ради Українсь
кої РСР депутат О. Ф. Ватченко.

З доповіддю, про затвердження Указів Президії Вер
ховної Ради Україї'ської РСР виступив секретар Пре
зидії Верховної Ради Української РСР депутат Я. ” 
Колотуха.

Одноголосно приймаються Закони про затвердження 
Указів Президії Верховної Ради Української РСР, 
Прийнятих в період між сесіями Верховної Ради УРСР.

Па цьому перша'сесія Верховної Ради Української 
РСР десятого скликання закінчила роботу.

(РАТАУ).

і —- депутат Б. І. Олійник, 
питаннях праці і побуту жінок, охорони 

і дитинства. Голова — депутат В. 1. Сиво-

справах молоді. Голова — депутат В. С.

я.

І

Кожна молода людина, 
котра з якихось причин 
не змогла здобути серед
ню освіту в масовій школі, 
зможе зробити це у вечір
ній. У нашій школі навча
ються робітники багатьох 
підприємств 
промислової 
Балашівки, 
ного заводу 
вого. Багато 
ків закінчили 
редні спеціальні 

працюють ’ на 
посадах у 
народного 

Серед ни 
особливо 

ставляться 
Людми- 

Сер
гій Минупенко, Людми
ла Карпенко, Леонід Філіп- 
пов, Тереза Маханова, Во
лодимир Грузов, Анатолій 
Вознюк, Борис Лун'янчун, 
Наталія Мудрак, Олена 
Маркова та Алла Білоснур- 
ська. Вони систематично 
відвідують заняття, актив
но працюють на уроках. 1 
таних у нас немало. їхньо
му навчанню сприяють ке
рівники тих підприємств,

і організацій 
зони Нової 

чавунолизар- 
і селища Но- 
її випускни- 

вузи й се- 
занлади

і сьогодні 
відповідальних 
різних галузях 
господарства, 
нішніх учнів 
серйозно 
до навчання 
ла і Павло Гарбузи,

звільняють від роботи. Ви
плачують 50 процентів за
робітку. Хо іа така форма 
навчання й не вирішує 
повністю проблеми відві
дування, але значною мі
рою поліпшує його. На
приклад, у дні навчання в 
окремих наших класах си
дить по 19 -24 учні. Це в 
деа рази більше, ніж при 
єідвідуваня' У вечірнні 
час. і а □ цілому воно /ш- 
шасться ще иерегугярни л. 
Причина? Керівники де
яких підприємств не реа
гують на наші листи, ін
формації, прохання, реко
мендації. на створюють 
умов для навчання робіт
ничої молоді, не надаю!» 
учням вечірньої школи 
пільг, визначених законо
давством. Ось лише кілька 
прикладів. На нафтобазі 
(директор В, П. Кротенко) 
і досі не 
про звільнення 
роботи і -------
школи з

На нафтобазі

сидали наказу 
учніз від 

посилку їх до 
_ ____  _ навчальні дні, в 
результаті чого Тетяна і о- 
ловачова і Надія Деревин- 
сьна до школи не ходять. 
Дуже погано відвідують 
вечірню 9 учнів Кірово-

Н А Н А 3...
СТРАХОВКИ

Деякі проблеми вечірньої шког.и
де працюють ці учні, 
практика переконливо до
водить, що вечірня школа 
зможе лише тоді успішно 
виконувати своє завдан
ня, коли їй у цьому актив
но допомагатимуть керів
ництво, партійні, проф
спілкові й комсомольські 
організації підприємств і 
установ. Саме так чинять 
деякі керівники. Серед 
них — начальник Кірово
градського райміжколгосг.- 
Оуду Б. І. Ніколенко. Пра
цівників, пні не мають се
редньої освіти, в міжкол
госпбуді охоплено вечір
нім навчанням. Тут зна
йшли резерви, щоб у дні 
навчання виплачувати уч
ням 100 процентів денного 
заробітну. Цс, звичайно, 
позитивно вплинуло на 
стан справ. Завжди пам’я
тає про школу начальник 
відділу кадрю АТП-10064 
1-і. і. Павленко. Вона ціка
виться її справами, допо
магає начальникам загонів 
організувати 'навчання во
діїв, проводить індивіду
альні оссіди з учнями. До 
помагає класним керівни
кам налагодили відвіду
вання школи і начальник 
майстерень цього ж під
приємства В. М. Осипоз. 
Контроль за навчанням 
своїх робітників зд йс.ню- 
ють начальники цехів до
мобудівного комбінату 
П, Г. Бугмій та П. і. Бебко. 
І, як результат, учні з цьо
го підприємства 
вчаться. Хочеться 
добре слово 
директора 
нату А. К. Фюта, 
ника колони і-
І. Г. Астаф’єва, керівників 
м'ясокомбінату 
комбінату, які 
шкільні проблеми 
магають нам у їх 
занні.

Наша вечірня працює за 
досвідом ленінградців і 
севастопольців — для уч
нів виділяється один піль
говий
Цього дня їх

непогано 
також 

сказати про 
ол ійжиркомбі- 

, началь- 
АТП-10021

і птахс- 
розуміють 

і догіо- 
розв’п-

день на тиждень, 
повністю

градського міжколгоспно
го шляхово-будівельною 
управління, де начальни
ком 3. Н. Пілязський. Ни
ні в управлінні, щоправда, 
вживають ---------
поліпшення 
Але чому 
другому навчальному пів
річчі? Можна було і наказ 
видати, і повністю оплачу
вати день заняття з самого 
початку навчального року.

Неправильну 
щодо школи і 
зайняв начальник 
автобази тресту 
градсільбуд» 
Щоразу вчителям 
диться «виплакувати) 
нього учнів 
Але Миколу 
ніщо не може 
ні прохання, ні умовляння, 
ні вимоги. А якщо нолись 
і пообіцяє він допомогти, 
то лише тому, щоб відче
питися від класного керів
ника. В районній лікарні 
працюі*гь дві учениці Ь-го 
класу — Т. Чаплинська та 
Ю. Шаповалова. Головний 
лікар видав наказ про пов
ну оплату днів навчання. 
Та ці учні до школи не хо
дять. Заступник головного 
лінаря А. В. Орлик ніяк 
не може (чи не хоче?) вре
гулювати їхні справи, щоб 
вечірники систематично 
відвідували заняття. Керів
ники спецавтогосподар- 

• ства < Комунтранс» теж ви
дали наказ. Але учнів від 
роботи не звільняють.

Думаю, що такі 
видаються для 
вони нікому > 
якщо ті, хто 
забезпечують 
виконання наказів.

Дехто всупереч законо
давству посилає учнів у 
відпустки в навчальний 
період. Тая, учні 11-го нла- 
су Алла Колесан і Ніна 
Старичова (завод радіови- 
робів) недавно повернули
ся з відпустки. Борис 
Лун’янчун (райміжколгосп- 
буд),

заходів щодо 
відвідування, 

лише нині, в

ПОЗИЦІЮ 
вчителів 

колони 
«Кірозо- 

ІМ. А. Нічик. 
досо-

У 
на заняття. 
Андрійовича 

розчулити;

накази 
і страховки, 
не потрібні, 
їх видає, не 

реального

(АТП-10021), Володимир 
Жумар (АТЛ-10061) були у 
зідпустці в січні. А учне
ві 1Т-ГО класу Миколі Фе- 
доля.чу (домобудівний ком
бінат) запланували від
пустку на травень, час но
ли закінчуватиметься нав
чальний рік і_ почнуться 
екзамени. Цей перелік 
можна було б продовжити, 
ї так рік у рік.

Минулого року, напр.-ж-' 
лад, у відпустках П'Д час 
навчання були 26 учніз. 
Може, керівники не зна
ють, що не можна давати 
відпус’нн в період навчан
ня.' Ні, знають. їм не раз 
говорили про положення, 
якими керуються учні ве
чірніх ШКІЛ.

Великої шкоди організа
ції навчання завдають дов
гострокові відрядження, в 
які посилаюіо своїх учнів 
керівники автобази тресту 
«Кіровоградсільбуд», пере
сувного шляхового буді
вельного управління,
ЛМК-2, СПМН-1, СПМК-2 
облміжколгоспбуду, АГП- 
10061. Учень 11-го класу 
Віктор Жашкевич, скажі
мо, не відвідує школи 
тільки тому, що начальник 
гаража АіП-10021 М. Г. 
Фоменно постійно посилає 
його у відрядження.

Вже почалась кампанія^ 
набору нового учнівського 
контингенту. Ми розіслали 
листи на всі підприємства 
свого мікрорайону 
ханням снласти 
працівників віком 
років, які не мають серед
ньої освіти, і тут — перші 
труднощі. Вони полягають 
у тому, що на більшості 
підприємств немає точного 
обліку освітнього цензу 
працівників. Часто у спис
ки потрапляють ті, хто 
кілька рокіз тоглу закінчив 
середню школу, а тих ко
му треба вчитися, зареєст
ровано вже з середньою 
освітою. Трапляється так 
тому, що у відділах кадрів 
гри прийомі на роооту 
графу «Освіта» заповню
ють зі слів, не вимагаючи 
підтвердження освіти до
кументами, вчасно нЬ від
мічають змін у ній. А є, на 
жаль, і такі випадки, коли 
керівники підприємств 
просто приховують тих, у 
кого немає середньої осві- 

' ти. Вважають, вигідніше й 
■ спокійніше відписатись 
1 тим, що серед робітників 

усі із середньою освітою.
’ Хочеться дорікнути ком- 
’ сомольським організаціям. 
; Адже питання про освіту 

працюючої молоді повинно
’ бути особливою їхньою 
, турботою. їим часом ко

мітети комсомолу дуже 
мало уваги приділяють 
станові навчання комсо
мольців і молоді у вечір
ній школі. Особливо це 
відчувається на звітно-ви
борних зборах. У звітних 
доповідях говориться про 

, есе, крім питання підви
щення загальноосвітнього 
рівня. У проектах рішень 
такого пункту не виста
чає. Заводські _й місцеві

, профспілкові комітети теж 
часто нехтують цим. Інак-

і ше як пояснити той факт, 
, що майже на всіх лідпри- 
, ємствах питання підчищен- 
1 ня загальноосвітнього рів- 
і ня членами профспілки не 

включається в колективні 
договори, у плани соцюль- 

’ но-економічного розвитку, 
в соціалістичні зобов’язан
ня? Думаю, що при під
битті підсумків змагання 
треба враховувати, поряд 
з виробничими показника
ми, й охоплення школою 
тих, хто не має середньої 
освіти, їхню успішність.

з п ро
списям 

до 35

Не завадило б узя-м 
приклад р-..:..——
завод шаруватих 
нів. Тут діє — 
партійними, 
профсп ілмовигли й 
МСЛЬСЬКИМИ "
затверджене 
заводу <•": 
підвищення

’ за
Ленінграасьиий 

пласти- 
-’сгоджене з 
за юдськими, 

I комсо- 
момітстами і 
І директором 

«Положення про 
________—±2 33-альноосвіт- 
нього рівня працюючої мо- 

є офіційним 
_____... документом 

підприємства г.о створен
ню необхідних умов 1 на
данню пільг тим, хто 
вчиться у вечірній школі 
без відризу від виробниц
тва. До речі, таке «Поло
ження* як зразок ми від
друкували і послали всім 
підприємствам свого мік
рорайону. Але й досі там 
своїх «Положім не ви
робили і не прийняли. А в 
них можна було <1 пзоезба- 
чити, крім загальновідо
мих умов І пільг, ще й га
ні заходи, які активно сти
мулювали б підвищення 
рівня освіти. Скажімо, в 
урочистій обстановці при
своювати званні-, «відмін
ник навчання і зяроониц- 
тва», «Кращий організатор 
навчання працюючої мо
лоді» з врученням відпо
відної грошової премії, 
грамот. Або прозс»днт-ч це
ремоніал посвя юння в уч
ні вечірньої заколи з вру
ченням їм путівок, ПІДРУЧ
НИКІВ, письмового прилад
дя. встановити такий по
рядок, коли навчанням мо
лодих трудівників керую:.* 
навчально- м е т одч ч ма рад а 
І ВІДДІЛ енрлбнх чо-техміч- 
ного навчання підприєм
ства, а пільгові дні, ноли 
учні ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ від ро- 
боти і вчаться в школі, оп
лачуються повністю. Вже 
назріла така потреба. Ма
ються на увазі ті учні, які 
систематично ходять до 
школи, успішно вчаться і 
добро працюють на вироб
ництві.

І ще. Встановити загаль
ноосвітній мінімум, необ
хідний для провідних про
фесій. іут може ©у ги три
ступінчаста система ои- 
робничо-техаічного зрос
тання робітничих кадрів. 
Перший ступінь — підго
товка робітників І —Н роз
рядів, що потребує загаль
ноосвітніх знань в обсязі 
не менше а класів; другий 
— підвищення кваліфіка
ції робітників до II І —IV 
розрядів (в обсязі дев’яти- 
класів/; третій — до ’/ — VI 
розрядів — в обсязі повно
го курсу середньої школи/.

І останнє., згідно з поло
женням про Всесоюзний 
огляд-конкурс «Кожному 
молодому трудівникові — 
середню освіту», що його 
проводять БЦРПС, ЦК 
ВЛКСгя і Міністерство осві
ти СРСР, на кожному під
приємстві повинні існуза- 
1 и і діяти оргкомітети по 
проведенню цього 
Але, на жаль, на 
ємствах і до цієї 
ставляться несерйозно. 8 
більшості випадн:з їх вза
галі не існує, а там, де й 
створено такі оргкомітети, 
то лише на папері, фор
мально.

Багато проблем у вечір
ньої. Але їх значно змен
шиться, якщо ножне під
приємство стане школі 
добрим помічником.

лоді», яне 
юридичним

огляду, 
підпри- 
роботн

І. ГЕРАСИМЕНКО, 
директор вечірньої 
школи № 3. 
м. Кіоозогоад.

І л

І
І

І-
Анатолій Зознюк

ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

Л. СТУКАЛО.

Складається «азбука» землетрусів

лн

(РАТАУ)

НУМО, ХЛОПЦІ!
Вечір відпочинку «Пумо, 

хлопці!» відбувся в Олек
сандрійському 
но-тсхіїічно.му 
№ 3. 1 лядачі з захоплен
ням спостерігали за зма-

професій-
учнлпщі

ганпям Особливо
було цікаво, їй учас
ники із зав’язаними очима 
розбирали та складали ав
томат Калашникова.

Переможцями стали 
хлопці 21 групи (капітан 
команди Сергій Руденко).

До здійснення великої 
сейсмічної програми при- 
ступпли вчені Академії на
ук і РСР. У Карпатах і 
Криму вони ведуть пошук 
провісників землетрусів, ви
вчають можливість перед
бачати виникнення руйнів
них тектонічних процесів.

— Навчитися прогнозува
ти грізні природні явища — 
мста нашої роботи, — пові
домив кореспондента 
РАТАУ керівник спеціаль
но створеної при Президії 
Академії наук України ко
ординаційної ради з даної 
проблеми академік 
УРСР А. В. Чскунов. 
Сейсмічна активність на Ук
раїні не дуже висока і про
являється порівняно рідко,

причому адреси поштовхів 
постійні — Крим і Карпат«. 
Така ясність відкриває мож
ливості для виявлення най
характерніших провісників 
грізних природних явнії:

З'ясувати, які з них най
помітніше проявляють себе 
напередодні вппнкнєіііія 
руйнівної ХВИЛІ, — в цьому 
і полягає суть нашої про
грами. Одночасно склада
ється карта сейсмічної ію- 
безпеки різних районів, яка 
етапе нормативним доку* 
ментом для проектувальни
ків і допоможе їм визіїауя' 
ти оптимальну міцнісіь 
споруд.
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ЛЕНІНІАНА «МК»

Леонід НАРОДО8ИИ

Наум ДОБРІЙ

В музеї Ілліча

КРІЗЬ ЗАЛІЗНУ
СТІНУ

від 8 січняпідступи до Кі- 
з південного

танкісти вели 
бій на око-

на півтора-

стрілецьних з’єд- 
пёршого ешелону

полковник І. С. 
вдало розташував 
порядки, і ворог 

залпів за- 
втрат. У

бій танкових 
розвивався ус-

* *

* « *

З

лееіх-^

Ленін —
Довічне моє джерело.
Ленін —
Революці: мудре крило. 
Через ДНІ І тривоги, 
Крізь важке дозрівання мрій
Він всміхається тепло 
Добрій долі моїй.
Я вслухаюсь у слозо, 

мільйонам святе,
А з душі моїй гордість7 

волошково цвіте
За людину

з польотом гірського орла 
Що у смертному світі 

безсмертно жила. 
Промовляю це ймення

і, мовби, у сні, 
Бачу: корчиться скверна

у жовтневім зогні; 
Бачу: сонце у серці

несе до людей 
Не міфічний, а вічний

- земний Прометем. 
... Чсрноземляїься весни 

на рідній землі, 
І курличуть над ними 

його мрій журавлі. 
Ходить Ленін світами... 
Здивований вік 
Прозисає до нього, 
Як веселка до рік. 
Ленін —
Довічне моє джерело,
Ленін —
Революції мудре крило. 
Через дні і тривоги,
Крізь важке дозрівання мрій 
Він всміхається тепло 
Добрій долі моїй.

Валерій ГОНЧАРЕНКО

Наш початок
В завтра езоє віддаляємось. 

Мов повергаємось з вирію. 
З Леніна ми починаємось 
Правдою,

совістю, 
вірою.

Світе, розмайся знаменами! 
В пісні,

труді, 
боротьбі 

Ми відкриваємо Леніна 
Кожен в собі.
В завтра своє віддаляємось, 
Наче впиваємось волею.
З Леніна ми починаємось 
Мрією,

радістю,

Експедиція 
«Молодого 

комунара» иПодвиг»

З ним свого права свідомі, 
Будні звитягою множим. 
Ленін — це море, в якому 
Дна досягнути не можна.

м. Кіровоград.

Анатолій КРИМСЬКИЙ

Злітають угору червоні знамена, 
1 уде від напруги туга земля.
З думами Леніна в праці щоденно — 
Сила моя.
Наче завмерла Красна "площа, 
Повільно крокую в чіткім строю. 
До рідного Леніна гордо н урочо 
В завтрашнє мрію несу свою. 
Іду! І виходжу з Леніним в серці 
Поміж ялини ажурні, 
І стаю в шеренгу юних ленінців 
Під знамена і сурми 
Світлішає мозок, і пісня знову 
У маршовім ллється ритмі, — 
Товаришу Ленін, я завжди готовий 
За справу партії -- в битву!

с. Володимирівна, 
Кіровоградський район.

Над Шушенським ніч
мовчазна та похмура.

Мороз — аж поскрипує
гостро на ганках. 

Проте під зеленим
скляним абажуром

В хатині звичайній
до самого ранку 

На столику лампа
горить, не згасає,

І падає сяйво
на руки людини,

Що пише у тиші
чи книгу гортає, 

Вдивляючись в завтра
своєї країни.

А часом Ілліч
устає із-за столу

І ходить, і думає,
світлий, натхненний.

І рівно, і легко
лягає довкола 

Од лампи настільної
вогник велений.

І зошит, і книги,
і стіни від неї, 

Здається, наповнені
барвами травня... 

Донині в Шуші
в Іллічевім музеї 

Стоїть вона,
лампа ота стародавня.

Червоні слідопити та учасники походу комсомоль
ців і молоді «Шляхами слави батьків» з Кіровоград
ської середньої школи № 9 просять 
вісти, як громили порога радянські 
ляючи від німецько-фашистських 
обласний центр.

докладно розпо- 
танкісти. визво- 

загарбпиків наш

КАНІКУЛИ

ТИМ ЦІКАВІШЕ»
Так сказали старшоклас

ники, учасники традицій
ного конкурсу «Кращий 
за професією», що відбув
ся з міжшкільному на
вчально - виробничому 
комбінаті м. Кіровограда.

Стукіт молотків, дзиж
чання токарних верстатів, 
гудіння швейних машин, 
скрегіт напилків... Дев’я
тикласники дванадцяти 
шкіл міста змагаються за 
звання кращого автослю
саря, токаря, оператора- 
верстатника по деревооб
робці, радіоелектромон- 
тажника, шзачки-мото- 
ристки, друкарки-ділозо- 
да...

Перший тур — теоре
тичний. Завдання у всіх 
різні.

Наступний тур — прак
тичний. Отут якраз є мож
ливість продемонструвати 
все, чого навчилися за рік, 
чого досягли. Завдання, 
не з легких, але ж чим 
важче, тим цікавіше!

Призозі місця зайняли 
найуміліші.

На знімках: зліва
вгорі — ігор БИКОВ, учень 
середньої школи № 16,
Ігор АЛИМОВ та Юрко ТИ- 
РОШКО, дев’ятикласники 
СШ № 13 — переможці

конкурсу автослюсарів; 
унизу — у шзачок Тетяни 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Світлани 
БЕРЛІЗОВОЇ та Ольги 
ШЕПТУН0В0І фартушки 
виявилися найкращими.

Фото В. ГРИБА

су. оволоділа північною 
частиною Плавнів. Баталь
йон налітана Є. В. Шкурда- 
лова висунувся вперед і з 
близької відстані розстрі 
люзав вогневі точки. Гру
па танків, увірвавшись на 
вогневі позиції противни
на, гусеницями давила гар
мати. Рішуче просувався 
вперед і батальйон наніта- 
тана Ф. І. Попельнуха.

Однак гітлерівці чинили 
опір. У них було ще бага
то таннів, 88-міліметрових 
гармат, мінометів та ін- 

подавле- 
артиле- 
Яром і 
лежало 
контро- 

И , з допо
могою танків > піхоти. Бу
ло очевидним, що темп на
ступу :
нань ....--------- --------- -
уповільниться. Тому гене
рал Ротмістров опівдні 
□ вів у бій головні сили ар
мії. щоб довершити прорив 
оборони ворога.

Пройшовши бойові по
рядки стрілецьких частин, 
з’єднання 18-го і 29-го тан
кових корпусів атакувало 
ворога. 170-а таннова 
бригада полковника Н. П. 
Чуніхіна зав’язала бій у 
центрі Плавнів.

Противник чинив шале
ний опір, але танкісти на
пористо просувалися впе
ред. Рота старшого лейте
нанта С. 3. Рубцова зни
щила нільна мінометних 
батарей, три протитанкові 
гармати, понад 100 гітле
рівців. Танковий екіпаж 
молодшого лейтенанта В. Н. 

__ ______ Рубіна першим увірвався 
25-го гвардійського норлу- . в центр села і знищив

Наш конкурс 
«Вітчизни вірнії сини»

|~’УС1ЯИ туман стелився 
землею. Із спостереж

ного пуннту командуючого 
5-ю гвардійською танко
вою армією П. О. Ротміст- 
рова ледве було помітно 
траншеї, ходи сполучен
ня,- контури танків. О 
З год. 10 хв. 5 січня 1944 
року тонни смертоносного 
металу звалилися на фа
шистські позиції. В арти
лерійській підготовці взя
ли участь усі вогневі засо
би армії.

Та оборона противнина 
була міцною. За дві годи
ни бою 32-а танкова брига
да разом із з’єднаннями 
33-го корпусу просунулася 
вперед лише 
два кілометри.

Важний бій вів танковий 
батальйон під командуван
ням капітана Б. М. Маля- 
віна. йому довелося дола
ти мінне поле, рухатись 
під перехресним вогнем 
танків і зенітних гармат 
від Червоного Яру і Плав
нів. Танк командира ба
тальйону наскочив на мі
ну, його пошкодило. Екі
паж швидно полагодив ма
шину і продовжував бій.

181-а танкова бригада, 
ведучи за собою воїнів

ших засобів, не 
них вогнем нашої 
рії. Між Червоним 
Новоандріїзкою 
мінне поле. Ворог 
лював цю ділянку

кілька протитанкових гар
мат з обслугою. Біля одно
го будинку стояла легкова 
машина і метушливо біга
ли гітлерівські офіцери. 
Рубін розвернувся, розда
вив машину і на великій 
швидкості єрізався танком 
у будинок. Будинок — у 
ньому, як виявилося, міс
тився штаб — розвалився. 
Мотор заглух. Екіпаж від
бивався від окупантів, по
ки в село пробилося ще 
кілька наших таннів. У 
цьому бою танністи зага
лом знищили 40 гармат з 
обслугою і 15 таннів.
Д’ НОЧІ ці два 
" продовжували 
ли 110-а танкова 
проходила через 
шофер старший 
Григорій Бентя 
своїх рідних -

корпуси 
бій. Ко- 
бригада 
Плавні, 

сержант 
зустрів 

—• МйТІр, 
батька, дружину і сестру, 
від яких з початку війни 
не мав жодної звістки. 
Витираючи сльози радості, 
він дивився на змарнілі 
рідні обличчя і слухав роз
повіді про те, лк знущали
ся з його односельців ону- 
Мінти, Прощаючись із си
ном, батько сказав йому: 
«Бий проклятих фашистів. 
Грицю! Нехай віділлються 
їм наші сльози і страж-їм наші 
дання!..»

Нічний 
корпусів 
пішно. Розгромивши решт
ки протитанкового вузла 
в Плавнях, вони просуну
лись на 10 кілометрів і на 
ранок 6 січня вийшли на 
рубіж Покровсьне — Риб- 
чине. Під Покровським 
31-а танкова бригада, що 
наступала на правому 
фланзі 29-го норпусу, на
штовхнулась на сильний 
опір. Тоді батальйон майо-

ра Н. 1. Самойлова пішов в 
обхід. У тумані він непо
мітно наблизився до пів
нічної околиці села і з за
ходу атакував ворога. 
Танк молодшого лейтенан

та Є. Н. Косяка, увірвав
шись у Покровсьне, одним 
із перших наразився на 
протитанкову гармату. Ри
вок — і гармату з обслу
гою зім’ято. Тут же із-за 
будинку виповз Т-ІУ. Стрі
ляти було пізно. Удар у 
борт — і ворожа машини 
полетіла в кювет.

Хоробро бився в Покров- 
ському й танковий азвод 
лейтенанта А. Ф. Дегтярьо- 
ва. Він знищив 6 проти
танкових гармат, 10 вогне
вих точок, дві самохідки, 
більше взводу солдатів во
рога. Обох офіцерів — Ко- 
бяна і Дегтярьова — за 
цей бій нагородили орде
ном Червоного Прапора.

Розвиваючи наступ, 31-а 
таннова бригада опівдні 
зав’язала бій на північній 
онолиці Клинців. Незаба
ром сюди мали підійти й 
інші частини 29-го танко
вого корпусу. Південніше 
наступав 18-й танновий 
корпус, його 170-а брига
да визволила Козирівку і, 
переправившись через 
річку, рухалась на північ
ний захід.

Гітлерівці, намагаючись 
затримати наші війська, 
терміново мінували підсту
пи до Кіровограда, встанов
лювали протитанкову, зе
нітну й гаубичну артиле
рію. Але навальний наступ 
тривав. У другій половині 
дня 29-й танковий корпус 
вийшов на 
ровограда 
сходу. *
І» СЮ ніч 

запеклий 
лиці міста.

На світанку танкові 
бригади 29-го корпусу при 
підтримці 1543-го самохід
ного артилерійського й 
678-го гаубичного полків, 
переправившись через річ
ку Сугоклію, ввірвалися в 
місто,

Кіровоград палав. Від
ступаючи, фашисти висад
жували в повітря і підпа
лювали вцілілі підприєм
ства, клуби, лікарні, біб
ліотеки. Бій ішов за кожен

дім. Шлях тоннам прокла
дали сапери. Просуваю
чись повзком та перебіж
ними, вони розміновували 
вулиці, площі. Не раз до
водилося їм з танкістами 
відбивати контратаки і 
знову братися за міношу
качі й щупи.

7 січня гітлерівці заеда- 
ли сильного удару по лі
вому флангу армії в нап
рямі Рибчиного — Пок- 
розсьного. На допомогу 
стрілецьким частинам 7-ї 
гвардійської армії, які 
воювали на цьому напря
мі, генерал Ротмістров 
послав 689-й винищуваль
ний протитанковий арти
лерійський полк, його ко
мандир 
Г ужва 
бойові . .. 
після перших 
зназ відчутних 
цьому бою майстерність і 
мужність виявив командир 
гармати сержант Д. П. По 
линнін. Було поранено за
ряджаючого, замкового, і 
Дмитро Павлович сам про
довжував вести вогонь. 
Він підпалив два і підбив 
три танки противнина. 
Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 17 травня 
1944 року йому присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу.

Полн, втративши 5 гар
мат, відбив усі атаки, зни
щив 12 танків ворога.

Події розвивалися швид
ко. В той же час, як 29-й 
танковий корпус разом зі 
стрілецьким з’єднанням 
7-ї гвардійської армії ви
зволяв Кіровоград, 13-й 
танковий корпус, обійшов
ши вороже угруповання з 
південного заходу, 7 січня 
перерізав дорогу Кірово
град— Рівне. Сьомий меха
нізований корпус 5-ї гвар
дійської армії, здійснюючи 
обхідний маневр, вийшов 
на північно-західну око
лицю міста.

Німці чинили шалений 
опір. 18-й танковий кор
пус відбивав контратаки 
піхоти, підтримувані тан
ками. Вдало діяв, зокрема, 
комсомолець з роти про
титанкових рушниць 32-ї 
мотострілецької бригади 
рядовий Андрій Ступай. 
Уміло вибравши вогневу 
позицію, він спокійно й 
методично бив по вразли
вих місцях танка. І той за-

вмер за два десятки мет
рів сід окопу. А. Я. Ступа- 
ка за цей бій нагородили 
орденом Червоної Зірки.
ЦЯ ЕЗАБАРОМ наші війсь- 

ка, що наступали з 
північного заходу, перері
зали дорогу Кіровоград — 
Велика Виска і з’єдналися 
з частинами 5-ї гвардійсь
кої ао?ліі. Так було повніс
тю оточено Кіровоградське 
угруповання ворога. Зесь 
день 7 січня в Кіровограді 
йшли вуличні бої. Ворожа 
авіація безперервно бом
била місто.

Кожн^ хвилина кошту
вала життл багатьом мир
ним жителям Кіровограда. 
Швидше вперед! Комуніс
ти особистою відвагою і 
мужністю надихали своїх 
товаришів по зброї. У бою 
смертю хоробрих поліг на
чальник політвідділу 25-ї 
танкової бригади підпол
ковник А. А. Рилєєв. Воїни 
29-го танкового корпусу 
перешкодили підривним 
командам противника поз- 
ністю знищити завод «Чер
вона зірка», який окупан
ти використовували для 
ремонту своєї техніки (туг 
було захоплено понад 100 
танків).

На десяту годину 8 січ
ня війська 5-ї гвардійської 
танкової армії при вззємо; 
дії із з’єднаннями 5-ї і 7-ї 
армій повністю визволили 
Кіровоград. Москва громом 
гармат салютувала на 
честь нової перемоги на
ших військ. Частинам і 
з'єднанням Другого Укра
їнського фронту, які від
значилися в цих боях, на
казом Верховного Головно
командуючого від 8 січня 
1944 року було присвоєно 
найменування Кіровоград
ських. У 5-й гвардійській 
танковій армії це почесне 
найменування присвоїли 
•25-й, 31-й і 170-й танковим 
бригадам, 1000-му винищу
вально - протитанковому, 
678-му гаубичному, 1543- 
му і 1894-му самохідно- 
артилерійським, 292-му мі
нометному полкам. 29-й і 
18-й танкові корпуси було 
нагороджено орденом Чер
воного Прапора.

О. НАГОРНИ«, 
завідуючий архівним 
відділом облзмконко-
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Не сьогоднішній 
Кіровоградського 
ного українського 
но-драматичного 
імені М. Л. Кропивницько- 
го — назви творів сучас
них українських драма
тургів. Закінчується під
готовка вистави за п’єсою 
нашого земляка Юрія 
Яновського «Дума про 
Британку». Масштабна, ок
рилена високими почуття
ми. «Дума» — серйозне 
випробування для всього 
колективу на сучасність.

У Еиставі беруть участь 
усі ангори, учні театраль
ної студії. Постановку 
здійснює головний режи
сер, заслужений артист 
УРСР В. Савченко. Свою 
ноеу роботу митці при
свячують 110-й річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна.

До 35-річчя Перемоги 
радянського народу над 
німецько * фашистськими 
загарбниками театр готує 
вистеву «Берег» за рома
ном лауреата Державної 
премії СРСР Юрія Бонда
рева.

Планів на майбутнє бе- 
. гато. Є мрії про античну 

трагедію, про героїко-ро- 
мантичну п’єсу, про твори 
світової класики, про ви
стави, що розповідали б 
про життя і діяльність ко
рифеїв української сцени, 
і, звичайно ж, про наше 
сьогодення, де б героєм 
був сучасник, активний бу
дівник комунізму. Цегли
ни майбутнього заклада
ються сьогодні. В театрі 
не забувають, що талан
том молоді творитиметься 
завтрашній день. Тому так 
дбають у колективі про 
л'.оледих. їм доручають 
відповідальні ролі, їх 
учать. У результаті — 
творчі успіхи молодих 
кропивничан А. Косяченча, 
В. Литвиненко, Л. Хуторян, 
В. Хобти у спектаклях ни
нішнього сезону.

У виставі «Дума про 
Британку» в провідних ро
лях дебютуватимуть на кі
ровоградській сцені артис
ти Микола Стріха і Рости
слав Приступа. В ній упер
ше вийдуть на професіо
нальну сцену й учні студії. 
Вони також візьмуть 
участь у масових сценах 
музичних вистав «Соро- 
чинський ярмарок» і 
«Майська ніч» М. Стариць- 
кого (за М. Гоголем).

Талант досвідчених май
стрів сцени — народних 
артистів УРСР Л. Тімош, 
Г. Семенова, заслуженої 
артистки УРСР Н. Ігнатьє- 
вої та інших, пошуки і зна
хідки акторів середнього 
покоління 
артистів УРСР С. Марти- 
нової, А. 
М. Яриш, свіжість 
сприймання молоді — все 
це разом становить твор
чу палітру кропивиичан.

Попереду у них — нові 
мистецькі пошуки і здо
бутки, гастролі до Російсь
кої Федерації та Білору
сії. І щодня — відпові
дальний іспит на сучас
ність.

афіші 
облас- 
музич- 
театру

заслужених

Любенко, 
світо-

Я ТРОЯН.

І Мабуть, не варто зайвий 
раз нагадувати, що спорт 
і труд поруч ідуть. Ще в 
п ятдєсяті роки один з 
найстаріших активістів на
шого спортивного това
риства, голова колгоспу 
імені Шевченка Іван Гри
горович Драчук казав: 
«Для мене с двоє жнив — 
коли починаємо укіс на 
колгоспній ниві і коли мої 
спортсмени виходять на 
старти фінальних поєдин
ків, щоб завоювати всі 
нубки, що тільки є в ра
йоні». І. Г. Драчук, перший 
комсомолець, ветеран 
партії, вважав, що розви
ток фізкультурного руху є 
справді державною спра
вою. Бо йшлося про здо
ров я сільських трудівни
ків, про їхній високий фі
зичний гарт. Тож навіть в 
ті важкі для
роки, коли не 
коштів, голова 
виступив 
колгоспних 
пропонував збудувати ста
діон і обладнати спортив
ний комплекс. Все робили 
власними силами. І коли в 
селі Г рушці відкривали 
спортивний комплекс, то 
сюди приїхали хлібороби 

усього Ульяновського

дарств чи фізкультурних 
активістів сказав: «Це .на- V 
ше, а це ваше. Користуй- л*- 
тесь своїм, а ми — своїм». 
Спортбази для всіх — і Ц 
для школярів, і для кол- V 
ГОСПНИКІВ, І ДЛЯ ТИХ, ХТО І 

обслуговує хліборобів.
Маємо тепер в Ульянов- І 

ці типовий стадіон, який И 
збудували цукровики. Ко
ристуються ним хліборо- І 
би багатьох сіл району. І І 
немає потреби будувати в І 
кожному селі таке велике І 
стрільбище , як у Грушці. І 
Сільські дтсаафівці мають 
можливість потренуватись 
у себе вдома, а позмага
тися у влучності — е 
Грушці.

Ми намагаємось розв’я
зати і проблему облад
нання простих плавальних 
басейнів, використавши щ 
для цього колгоспні ста- Е 
ви. Інакше не матимемо І 
зрушень у підготовці знач
ківців ГПО, спортсменів в 
високого класу. А курс И 
тепер треба тримати на 
якісний показник у роботі № 
тренерів, інструкторів по-. 
спорту. Іа все ж основа з 
основ — спортивні бази. І і 
в шеренгу правофланго- в 
вих стане тільки той ко
лектив фізкультури, де с и 
зразкові стадіони, легко- І 
атлетичні комплекси, тири, І 
спортзали, плавальні ба- | 
сейни. Найбільше цих спо- • - 
руд дій маємо 
ладу нині — в 
піади-80.

КОЖНОМУ 
СПОРТИВНИЙ 
ЛЕКС!

ГПО на приз Героя Р-тдян 
ського Союзу Архипа Ма- 
ніти, односельця лозуват- 
ців, який у Берліні повто
рнії подвиг 
Матросова.

Нагороду 
вручає мати 
лагія /Ликитівна.

Ми ставимо собі за ме
ту, щоб в кожному селі 
були збудовані такі зраз
кові спортивні бази. А 
прості спортмайданчики 
хочемо мати безпосеред
ньо там, де працюють лю
ди: на польових станах 
тракторних бригад, у тва
ринницьких містечках. Хай 
вихованці «Колоса» тре
нуються, не витрачаючи 
часу для прибуття в 
центр села. А коли наста
не день спартакіадних 
змагань, їх запросять на 
центральний стадіон.

Виступаючи на Всесоюз
ній нараді ідеологічних 
працівників, член Політ- 
бюро, секретар ЦК КПРС 
М. А. Суслов сказав: «По
стійну увагу потрібно й 
далі приділяти фізичному 
вихованню радянських лю
дей, особливо підростаю
чого покоління. Зміцнюва
ти фізкультурний рух, по
ліпшувати умови для за
нять фізичною культурою 
і спортом, використовува
ти для цієї мети пропаган
дистське значення Олім
пійських ігор 1980 року — 
обов’язок партійних, усіх 
громадських організацій, 
керівників підприємств і 
установ».

Виконуючи цю настано
ву, ми прагнемо, щоб усі 
наявні спортивні бази вмі
ло використовувались. У 
нас немає такого, щоб 
хтось із керівників госпо-

Олександре

переможцям 
Героя — Пе-

району А невдовзі сіль
ські атлети почали вибо
рювати більшість спортив
них призів, яні встановлю
вали райрада «Колоса», 
районний спорткомітєт. 
Представники колективу 
фізкультури колгоспу іме
ні Шевченка успішно ви
ступали на обласних і рес
публіканських змаганнях, 
бо мали де готуватися до 
напружених спортивних 
поєдинків.

Минули рони.
І знову Б селі Грушці Б 

свята і в будні відбува
ються масові спортивні 
поєдинки. Найбільш захоп
люючі — на приз першо
го голови колгоспу Івана 
Григоровича Драчука. 
Хлібороби з Грушки до
билися в спорті більшого, 
ніж передбачав їхній пер
ший уболівальник. Тільки 
1979 року е колективі фіз
культури колгоспу імені 
Шевченка підготовлено 9! 
значківця комплексу ГПО, 
98 розрядників. З майбут
німи чемпіонами 
кордсменами 
громадські 
яких очолює
вищою освітою 
сандр Барський.

Тривалий час через від
сутність зразкових спор
тивних баз не могли ста
більно виступати на зма
ганнях різних рангіг вихо-

Ебкці нслективу фізкуль
тури колгоспу імені Щор
са. Голова колгоспу її. М 
Чудновський розміркував 
так: «Спочатку почнемо 
з простих спортивних 
майданчиків — хай еони 
будуть у центрі села, в 
кожній бригаді. А з часом 
візьмемось за будівницт
во малого олімпійського 
містечка. Щоб усе було, як 
на столичних стадіонах — 
і душова, і трибуни.,.» За
мовили проект, знайшли 
підрядчика. Майже 44 ти
сячі карбованців витоати-1 
ли щорсізці на будівницт
во стадіону. Та ще 9 тисяч 
на стрілецький тир.

Давненько /ли вже го
воримо, щоб у кожному 
Палаці культури був 
спортзал. Дехто з керівни
ків його приміщення ви 
користсвус не за призна
ченням. А Леонід Миро
нович Чудновський вирі
шив твердо: «Так буде, як 
у проекті». І справляли 
новосілля самодіяльні ак
тори, і було сеято спорт
сменів Кам’яної Криниці у 
новому спортивному залі.

Правління колгоспу іме
ні Фрунзе ВИДІЛИЛО кошти 
на тир, стадіон і спортив
ний інвентар. -ІЛобссни в 
Лозуватку приїжджають 
допризовники з усіх сіл 
району. Тут проводяться 
поєдинки з бага-с>бор''тва

господарства 
вистачало 
колгоспу 

загальних 
зборах і зг

на
та ре- 

працюють 
інструктори, 
фахівець з 

Олек-

ввести до 
рік Олі/л-

СЕЛУ —
КС МП

одна з найбільш масових спортивних секцій, що 
працюють у ио/іЄНтиві фізкультури Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів, — шахово-шашко
ва.

На знімну- кращі шахісти колективу фізкуль
тури Наталія ЦІЛУЙМО, Геннадій РЕЗНИКОВ та Іван 
ЩЕРБАК аналізують щойно зіграну партію.

Фото А. МЕЛЬНИКОВА.

Чия штанга
важча?

• ПРО ТИР, ЯКИЙ НЕ МАЄ ПРОПИСКИ

І
 Рапорти надходили з ни

зових колективів фізкуль
тури, а потім працівники 
районної ради ДСТ «Ко-

І
лос» підсумовували циф
ри, вказані інструкторами 
по спорту. Вийшло ніби й 
непогано — 957. Це стіль
ки значківців ГПО підго
товлено торік у Компані- 

Іївському районі. Багато 
це чи мало? Фізкультурні 
активісти Компаніївки ка
жуть: «Нормально».

А ось нас, працівників 
обласної ради «Колоса», 
дивує така цифра. Як, ска- 

■ жімо, /лоти тут виконати 
І нормативи з кульової 
1 стрільби, коли навіть у

райцентрі немає стрілець
кого тиру?

Приїхали представники 
району на першість облас
ної ради «Колоса» з бага
тоборства ГПО. І лише 
один учасник із шести на 
вогневому рубежі висту
пив на рівні нормативних 
вимог, а в п’ятьох — нулі. 
Недавно ми провели зма
гання із зимового багато
борства ГПО. На кросовій 
дистанції, у підтягуванні 
на перекладині представ
ник Компаніївки навіть 
наближався до показників 
кандидата у майстри спор
ту, а в тирі виступав, як 
початківець.

То чи потрібен у Компа- 
ніївці тир? У двох восьми
річних, 
школах, 
технікумі

одній середній 
ветеринарному 
та ще в п’я-

ВІД АФІН — ДО МОСКВИ

М. РУДЧЕНКО, » 
гогіойа Ульяновської 
районної ради ДСТ 
«Колос».

1
Черговим видом моло

діжних спортивних ігор 
міста Кіровограда буга 
важка атлетика. Перемож
цями у вагових категоріях 
стали представники спорт
клубу «Зірка» Олександр 
Марасов (вага до 52 кіло
грамів), ІОрій.Урсатьєв (56 
кілограмів), Віктор Лагсв- 
ський (75 кілограмів), учні 
машинобудівного техніку
му Сергій Тарасов (60 кі
лограмів), Вячеслав Жу- 
ков (82 кілограми), Сергій 
Костенко (50 кілограмів). 
Командну перемогу здо
були штангісти спортклубу 
«Зірка». За ними йдуть ат
лети машинобудівного та 
будівельного технікумів.

В. ШАБАЛІН.

ти колективах фізкульту
ри «Колоса» всі одностай
ні: потрібен, І коли його 
Бведуть до ладу, не дове
деться інструкторам вига
дувати цифри для справ
ного рапорту про підго
товку значківців ГПО. Але 
хто ж його спорудить? Ка
жуть, що в райцентрі є і 
будматеріали для тиру. 
Але... Районна рада ДСТ 
«Колос» не має коштів, в 
райкомі комсомолу теж 
неспроможні розв’язати 
проблему, в райкомі 
ДТСААФ думають-гада- 
ють, з чого почати, А гос
подарські керівники мов
чать.

Отож і доводиться^ ди
вуватись...

К. КОЛІСНИК, 
завідуючий організа
ційним 
ласної 
лос».

відділом об* 
ради ДСТ «Ко*

Ігри VIII Олімпіади 
проводились з 4 травня 
по 27 липня 1924 року на 
стадіоні чКоломб» у Па
рижі, хоча претендували 

"на цс ніс п’ять міст-— Ам
стердам. Бапсслона. Лос- 
Анджелес, Прага і Рим. 
Та. відзначаючи заслуги 
Кїбертсна в зв’язку з 30- 
річчям сучасного олімпій
ського руху. МОК ловіоіів 
столиці Франції організа
цію Олімпійських ігор 
удруге.

Сюди приїхало 3092 
споптсмспи із 44 країн.

Починаючи з 1924-го 
року, при підбитті підсум
ків у неофіційному ко
мандному заліку стали 
враховувати шість місць, 
зайнятих спортсменами і 
командами: за 1 місце — 
7 очок, за 2-е — 5, за 3-є 
— 4, за 4-е —3, за 5-е — 

' 2, за 6-е — І очко.
На VIII Олімпіаді пе

ремогу в неофіційному за
ліку здобули спортсмени 
США — 45 золотих, по 27 
срібних і бронзових меда
лей. На другому місці бу
ла команда Франції — 13 
золотих, 15 срібних, 10 
бронзових медалей, збірна 
Фінляндії була на третьо
му місці (14 золотих, 13 
срібних, 10 бронзових ме
далей).

Кращим спортсменом 
Ігор був визнаний Фінсь
кий бігун Пааво Нурмі, 
який завоював 5 олімпій
ських медалей.

♦ ♦ #
Амстердам, 17 травня — 

12 серпня 1928 року — Іг- 
ріГ IX Олімпіади. У зма
ганнях взяли участь 3014 
спортсменів із 46 країн. 
Після шістнадцятирічної 
перерви па Ігри прибула 
команда ІІімсччппи, впер-

зшмчо
т? КЯДВИБ“ ГЕ II

шс стартували спортсмс- в 
пи Мальти, Панами, Родс- І 
зії.

Новина Олімніади-28: у І 
програмі’ з легкої атлети- [. 
кн вперше стартували 
жінки. Ось імена олімиій- г 
гькпх чемпіонок: біг на І 
100 метрів — Елізпбет Ро- І 
бінсои (СІЛА) — 12,2: біг | 
Гп 800 метрів — Ліна Рад- І 
ке (Німеччина) — 2.16,8; І 
естафета 4X100 метрів — 
жіноча команда Канади; № 
стрибки у висоту — -ЕтельЛг 
Кетсрвуд (Канада) — її 
метр 59 сантиметрів, мс- | 
тання диска — Халіва Ко- ■ 
попацька (Польща) — ^9 
метрів 62 сантиметри.- :

Як бачимо, результати К 
того часу були не дуже І 
високими. 1964 року на І 
XVIII Олімпіаді в Токіо ■ 
наша Тамара Пресс, на
приклад, метнула диск на 
57 метрів 27 сантиметрів. І

Найбільшу кількість мс- І 
далей на IX Олімпійських | 
іграх завоювали спорте- І 
меті США — 23 золотих, | 
18 срібних, 16 бронзових 
(389,5 очка).

Па IX Олімпіаді вперше | 
протягом усіх Ігор на ста 
Ліоні горів вогонь, який І 
запалили в Олімпії з до- І 
1ЮМ0ГО1О дзеркала. В сто- І 
лицю Олімпіади-28 погонь, 
передаючи його один од- ц 
йому, як естафету, доста- І 
вили бігуни через Грецію, и 
Югославію. Австрію, Ні- І 
меччипу, Нідерланди.

Редактор 
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